Rogaland Gymnastikk og Turnkrets
Postboks 3033, 4095 STAVANGER - Besøksadresse: Viking Stadion, Jåttåvågen,
Telefon: 46 95 35 86 – Telefaks: 51 82 68 99 - E-post: anne-kristin.sollid@gymogturn.no
Bankgiro: 3201.25.30810
Protokoll
fra møte i Kretsstyret nr. 6/2015/2017, Idrettens Hus, Jåttåvågen, tirsdag 27. oktober 2015
kl. 18.15 – 20.45
Tilstede:
Kretsstyret

Kretsleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Gymnastikkutvalget, ungdom
Gymnastikkutvalget, voksen
Tropp
Utdanning

Anne Løndalen
Rut Evy Pettersen
Stein Erik Ansethmoen
Kim Hauge
Trond Grønås
Trine Grude
Tone Røksund
Petter Reffhaug
Margrete Ræge

Administrasjonen:

Kretskonsulent

Anne-Kristin Sollid

Forfall:

Varamedlem
Varamedlem
Gymnastikkutvalget, barn
Turn kvinner
Turn menn
RG

André Knutsen
Liv Tone Matnisdal
Reidun Skretting
Siv Rita Eikeskog
Kjetil Kjellevold
Cathrine N.N. Lanne

Saksoversikt:
K-sak 47/2015/2017
K-sak 48/2015/2017
K-sak 49/2015/2017
K-sak 42/2015/2017
K-sak 44/2015/2017
K-sak 34/2015/2017
K-sak 50/2015/2017
K-sak 51/2015/2017
K-sak 52/2015/2017
K-sak 53/2015/2017
K-sak 54/2015/2017

Protokoll 5/2015/2017
Oppfølging av saker
Regnskapsrapport pr. 31.09.2015
Utvikling og samarbeidskonferanse (USK) 2016
Ny periode for utvalgene
Kretsenes seminar – se vedlagte referat
Representasjonsklær - tillitsvalgte
Ny arrangør GymCup 2016
Julebord
Utvalgene orienterer
Eventuelt

K-sak
47/2015/2017
Protokoll 5/2015/2017
Protokoll 5 ble godkjent uten merknader.
K-sak
48/2015/2017
Oppfølging av saker
Sak fra RGTK om plasseringen av breddekonseptene i den nye trenerutdanningen, er tatt opp i
forbundsstyret. Vi kjenner ikke utfallet enda.
Barneidrettsbestemmelsene: Saken vi tok opp sist, har gitt resultat i konkrete endringer i den
retning vi skisserte for aktuelle forening.
K-sak
49/2015/2017
Regnskapsrapport pr. 31.09.2015
Regnskapsrapport for 3. kvartal var sendt ut i forkant av møtet. Ingen kommentar.
K-sak
42/2015/2017
Utvikling og samarbeidskonferanse (USK) 2016
Kretskonsulenten hadde hentet inn tilbud fra 4 utvalgte hotell. Vi landet på Scandic Stavanger
City. Videre ble det bestemt følgende program for USK:
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Foredrag fredags kveld.
Lørdag: krets og forbund presenteres først
Deretter deler vi oss i tre grupper/forum med tema: barneidrettsbestemmelsene,
visjonen/omdømmebygging, klubbutvikling/åpent forum.
Det blir 16 års aldersgrense på konferansen. Hver forening får kr. 500 i rabatt for inntil 2
deltakere under 30 år. Vi tilbyr en pakke med overnatting (enkeltrom og dobbeltrom) og en
uten overnatting.
K-sak
44/2015/2017
Ny periode for utvalgene
GU - ingen endringer. RG – ingen endring. Odin Nielsen overtar som leder for Turn menn,
etter Kjetil Kjellevold. Mari Asp overtar som leder av Turn kvinner, etter Siv Rita Eikeskog.
Utdanning – ingen endring. Tropp – Petter fortsetter, ny: Per-Gunnar Westerlund. Astrid
Midtun og Magnus Torget Moseng går ut.
Det foreligger retningslinjer for Utdanningsutvalget. Ingen tilsvarende dokumenter har vært
mulig å oppspore for andre utvalg. Mye av deres arbeid defineres gjennom retningslinjene for
de ulike arrangementene. Hvert utvalg utarbeider retningslinjer for egne oppgaver. AnneKristin sender retningslinjene for utdanning, sammen med protokollen, så har de andre
utvalgene det som en mal, dersom de ønsker det.
K-sak
34/2015/2017
Kretsenes seminar – se vedlagte referat
Kretskonsulenten hadde i forkant av møtet, sendt ut mottatte referat fra forbundet.
Det ble etterlyser raskere progresjon i utformingen av den nye trenerløypa, spesielt innenfor
tropp.
K-sak
50/2015/2017
Representasjonsklær – tillitsvalgte
Vi har fått inn et tilbud på trykk på innkjøpte jakker. Vi ønsker et par tilbud til, før vi velger
oppdragsgiver. Vi bestiller ikke mer representasjonsklær i denne omgang.
K-sak
51/2015/2017
Ny arrangør GymCup 2016
Stavanger Turnforening har trukket seg som arrangør. Det er lyst etter ny arrangør, men ingen
har meldt sin interesse. Kretsen vil derfor be Stavanger Turnforening gjennomføre
arrangementet. Det begrunnes med tingvedtaket, basert på søknad fra Stavanger
Turnforening. GU ungdom stiller seg til dispensasjon som rådgivere.
K-sak
52/2015/2017
Julebord
Det skal være julebord fredag 20. november.
Kretskonsulenten jobber med å finne et egnet sted, basert på innspill fra styret. Det vil komme
en invitasjon innen kort tid, med kort påmeldingsfrist.
K-sak
53/2015/2017
Utvalgene orienterer
*GU ungdom: Det er liten påmelding til Turntreffet. Klepp vil ta en endelig avgjørelse for hvor
vidt det blir treff eller ikke, på møte torsdag 29. okt. Alternativet kan bli et ettdags treff etter
nyttår.
Det har vært et problem for utvalget å samles på kveldstid. Besøk i foreningene er derfor blitt
utsatt.
*GU voksen: Tone har vært på programgjennomgangen til Vestlandsturnstevnet i Bergen. Hun
tar ansvar for lokal gjennomgang i Rogaland, etter nyttår.
Tone kaller inn til kontraktsmøte med arrangør av kretsturnstevnet for voksene i 2017.
*GU barn: 250 gymnaster er påmeldt Turntreff 5. – 7. trinn.
*RG: Landsfinale i Tromsø i november.
*Turn: Vestlandsmesterskap i Turn på Sotra kommende helg. Norgesfinale i Bergen 13. – 15.
nov.
*Tropp: Seriekonkurranse 1. og 15. nov., på Sola og i Sandnes. God påmelding. Haugesund
deltok også i junior NM (ikke bare Sandnes, slik det kunne se ut fra sist protokoll).
*Utdanning: Planlegger vårens program.
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K-sak
54/2015/2017
Eventuelt
*Stein Erik deltar på anleggskonferanse neste helg.
*RIK har sendt ut skriv til alle ledere i særkretser i Rogaland, der de spør om behov for anlegg
i deres idrett.
*Søknad fra Sola Turn: De søker om støtte til en samling, med innleid trener, for utarbeiding
av frittståendeprogram innen troppsgymnastikk. Søknad ble avslått. Kretsen har ikke noen
budsjettpost til støtte av aktivitet i enkeltforeninger.
*Ny hjemmeside: NGTF har fått ny hjemmeside. Det berører også kretsen sin hjemmeside,
som har fått ny utforming.
*Valgkomiteen har lyst etter kandidater til nytt forbundsstyre. RGTK spør foreslått kandidat, og
sender inn forslaget, dersom kandidaten ønsker å stille. Fristen er 1. november. Forbundstinget
er 29. april – 1. mai 2016.
*En av troppstrenerne i Haugesund ønsker å bidra som trener utover egen forening.
Troppsutvalget ber han formulerer et skriv, som legges på kretsen sin hjemmeside og sendes
til foreningene.
*Anne, som kretsleder, er invitert til Haugesunds Turnforening sitt 125års jubileum, 7. nov.
Hun har meldt avbud, da hun ikke kan delta denne dagen.
*Grete Hess Sømme har vært hos Kongen og fått sin fortjenestemedalje. Det var ifølge henne,
en flott opplevelse. Vi ønsker å markere dette på kretsen sin hjemmeside, og oppfordrer
forbundet til å ta dette med i Gym og Turn.
*Det blir medarbeidersamtale 18.nov. for Anne, Anne-Kristin og Torill (fra forbundet).
*Telefongodtgjørelse til styre og utvalgsledere for 2015: Forslag til nye takster ble lagt frem,
basert på årets budsjett. Forslaget ble godkjent.

Ref. Anne-Kristin Sollid
Kretskonsulent RGTK
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